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 مديني جي زيارت ڪرڻ وارن

 جا ايمان افروز واقعا 

 
 

 رود شريف جي فضيلت د   

ان روايت ک اعَنْهََ اللهَ َرِضََعائشه صديقه  دتناِي  سَ  منين حضرتؤالم م  اُ 
َّلَ الله  بي نياز محبوب رب   معراج،  آهي ته صاحبِ  جن ارشاد  عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََمَص

 مالئڪ ٻانهو مون تي درود پاڪ پڙهندو آهي ته جڏهن ڪو؛ ”فرمايو
َ اهلل۽  يآه وان درود کي مٿي کڻي ويند َوَجَلَ جي درٻار ۾  عََزَ

َ اهللته  يآهو پهچائيند َوَجَلَ ”ان درود کي  ؛ارشاد فرمائيندو آهي عََزَ
هڻ ڙته اهو درود پنهنجي پکڻي وڃو  منهنجي ٻانهي جي قبر ۾ 

جون اکيون )خاص ٻانهي( ار ڪندو رهندو ۽ ان فغتِ س  اري جي الِء اِ و
 (19461حديث    321ص   6جمع الجوامع ج  )      “۔ان کي ڏسي ٿڌيون پيون ٿينديون

د  ُ لََعى ُُمَمى َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِيۡب           َصَّلى اّٰلله

 حڪايتون 24مديني جي زيارت ڪرڻ وارن جون 
 يره جو خاص ذڪر آهي(غ)انهن حڪايتن ۾ مديني جي حاضريَء و

 

  پڙهي وٺو،  رسالوپر هي  سستي ڏياريشيطان ڪيتري به                    
 اوهان مڪي مديني جي حاضري جي الِء بيتاب ٿي ويندؤ.
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1   ملي   روضي پاڪ مان خوشخبري 
     شير خدا ، المرتضي  علي   ، ڪائنات  حضرت موالِء  ، نين م ؤ الم  اميرُ 

َم اّلٰلهَ َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم قرار قلب سينهتاجدار مدينه،  تهن ٿا فرمائ  الَۡکِریۡم هَه َوۡجهََکََرَ ي ج َص
 اعرابيجي ٽن ڏينهن کان پوِء هڪ  تشريف فرما ٿيڻمزار شريف ۾ 

 قبر شريف۽  چنبڙي پيو والهانه سان مبارڪ قبرهو ا ، حاضر ٿيو
 ؛تي وڌي ۽ ائين عرض ڪيائين پنهنجي مٿيپاڪ  جي خاڪِ 

َّلَ الله  اهلل رسوليا  تبارڪ و تعاليٰ  اهلل! جيڪو ڪجهه اوهان عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََمَص
 )۽ اهو هي آهي ته( کان ٻڌو کان ٻڌو اهو اسان اوهان
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 ( 64النساء  5)پ                                                            ََ

۽ جيڪڏڏن ا ا ڏڏ   ؛ترجموڪنزااليمااان
پنهنج  پاڻ ت  ظلم ڪا ته اي محبوب 
تنهنجڏڏ  رارها ڏڏه ض  ايڏڏر ِءڏڏيا پڏڏو  اهلل 
 کڏڏڏاع ميڏڏڏان  هرڏڏڏرع ۽ رسڏڏڏو  ا هڏڏڏا جڏڏڏ 

نرمڏاي  تڏه يڏر ر  اهلل کڏ  هر ڏڏو  شڏاات 
 ۔تورهه قبو  ڪندڙ مهرراع لهندا

َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم اهلليا رسول  ي ظلم ڪيو آهي ت! مون پنهنجو پاڻ َص
بيڪس پناهه ۾ حاضر ٿيو  بارگاِھ ۽ اوهان جي ڪيا آهن(  ھ )يعني گنا
مان   مبارڪ قبر ، فار فرمايوغ  تِ س  اوهان منهنجي الِء اِ  جيئنآهيان ته 
ِفَرَلََ” ؛آواز آيو    ۔بخشيا ويا ھيعني تحقيق تنهنجا گنا “َکَـَقَْدَغ 

 (1361ص   2)وفاء الوفا ج  

ار عَی ب  

ث

ِ

 

 رشحم  ںیم  الھک  یہ  اچےتہ  ےھت  ںیم  ن

  َڈکھ ےک رپدہ اےنپ دانَم اک اپھُچای رکشہی

 ( 304  ص )واسلئ ششخب 

د  ُ لََعى ُُمَمى  َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِيۡب           َصَّلى اّٰلله

www.dawateislami.net



       

 

 
5  
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2     ويو   جي ٿيڻ وارو بخش   حاضر  درٻار رسالت ۾   
  المدينه جي شايع ٿيل ةدعوت اسالمي جي اشاعتي اداري مڪتب

صفحي  ن، يئحصي ٻ “ڪاياتالح   ون  ي  ع  ”صفحن تي مشتمل ڪتاب  413
َيْه ن بن علي جوزيحمٰ تي امام عبدالر   308 الِل عَل ةه  لکن ٿا ته حضرت  َرْْحَ
َيْهلي رب هاَل دنا محمد بن حَ سي   الِل عَل هڪ دفعي ” جن بيان ڪيو ته َرْْحَةه 

آيو ۽ حضور انور،  رسول تي حاضر هئس ته هڪ اعرابي ِءهمان روض
لََماڪبر  حشر، محبوب رب  مَ  شافعِ  َيِْه َواٰلِٖه َوَس   بيڪس پناھ  ھجي بارگا  َصَّلَ الله عَل

لََم اهلليا رسول  ؛۾ ائين عرض ڪرڻ لڳو َيِْه َواٰلِٖه َوَس َ اهلل َصَّلَ الله عَل َوَجَلَ اوهان   عََزَ
َ؛ ، ان ۾ اها آيت به آهيآهي نازل فرمايو تي جيڪو سچو ڪتاب  
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 (64النساء  5)پ                                                           ََ

۽ جيڪڏڏن ا ا ڏڏ   ؛ترجموڪنزااليمااان
پنهنجڏڏڏڏڏ  پڏڏڏڏڏاڻ تڏڏڏڏڏ  ظلڏڏڏڏڏم ڪڏڏڏڏڏا تڏڏڏڏڏه اي 
محبڏڏوب تنهنجڏڏ  رارها ڏڏه ض  ايڏڏر ِءڏڏيا 
پو  اهلل کڏاع ميڏان  هرڏرع ۽ رسڏو  ا هڏا 

نرمڏڏاي  تڏڏه يڏڏر ر  اهلل کڏڏ   شڏڏاات  جڏڏ 
 ۔هر و تورهه قبو  ڪندڙ مهرراع لهندا

 

َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََماي منهنجا آقا ۽ موال  َ  بخشڻهار رب  ! مان َص َوَجَلَ کان  عََزَ
گناهن جي معافي گهرندي اوهان جي درٻار ۾  ڪوتاهين ۽ پنهنجي
َ اهللآهيان ۽ اوهان کي  ٿيو حاضر َوَجَلَ جي درٻار ۾ پنهنجو شفيع  عََزَ

 تين ا۽ ان جي زب اهو چئي اهو عاشق رسول روئڻ لڳو ۔ يان ٿوبڻا
 هئا؛اهي شعر 

ْلَقاِعََد فَِنْتَََمْنَََخْیَََیَا م ہَ َبِا ََِمْنََفََطاَبَََاَْعظ  َکْمََاْلَقاع َطِْیِبِہن َ  َواْْلَ
ْوِحَ نَْتََلَِقْبَرَاْلِفَداءَ َر  ِکن ہَ َاَ ََفِْیہََََِسا ْود َََوفِْیہََِاْلِعَفاف  ََواْلکََرْمََاْلج 

 

اي اها بهترين ذات! جنهن جو مبارڪ وجود ان زمين ۾ ( 1) ؛ترجمو
معطر ٿي   دڙادفن ڪيو ويو ته ان جي عمدگي ۽ پاڪيزگيَء سان ميدان ۽ 
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    ڪريم پاڻ جنهن ۾  انمنهنجي جان فدا ٿئي ان نوراني قبر ت( 2) ۔اوي
َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم سخاوت، عفو   ائيرسپا، جنهن ۾ نآرام فرمائي رهيا آهجن  َص

 ۔ ۽ ڪرم جو وڏو قيمتي خزانو آهي

 ،دو رهيوپڙهنشعرن کي انهن دير تائين  اهو عاشق رسول گھڻي
کان اکين سان اتان  اشڪبارپوِء پنهنجي گناهن جي معافي گهرندي 

ََعََ حضرت سيدنا محمد بن حرب هاللي ۔ويو هليو فرمائن ٿا     الوايلةه اللَِْحََرََ يِْهَل
َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََمعالم رحمتِ ته جڏهن مان ستس ته خواب ۾  جن جي  َص

َّلَ الله عَلَيِْه َواٰلِٖه وََسلََم نڪريم پاڻ ، زيارت جو شرف حاصل ٿيو جن ارشاد  َص
َلََاِْلَحِقَ ؛فرمايو ج  ْرہ ََالر َ ََفَبَِش   نان اعرابي سا يعني بَِشَفاَعِتََْلَہَ ََغَفرَََقَْدََالل ّٰہَََاَن َ

العزت منهنجي سفارش   رب   اهلل  کي خوشخبري ٻڌايو ته ملو ۽ ان 
  ملخصا(  378)عيون الحڪايات ص  ۔ آهي ڇڏي غفرت فرمائي جي ڪري ان جي مَ 

َالل  وََجَلَ  مغفرت  بي حساب جي انهن تي رحمت هجي ۽ انهن جي صدقي اسان جي  عََزَ

َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم االَِمني الّنِبّ ٰاِمني بَِجاهِ   .ٿئي  ََص

  رس

 
 

رے  ےس سک وہکں غ  ِزگش

 

ں  رپ  در  ےک  سک     وہئ  وہےت ت
ٔ
 رک  وھچڑ  آاتسہن  ریتا اجو

ا

 

وا  اک  اعص   ےس  ھجم  وشخبان
َ
ے   اگ وہ  ر

س
ک

 رک وھچڑ اہمترا دانم وپھچں ںیم دانم ےک سک    !

د َصلُّۡوا لََعَ  ُ لََعى ُُمَمى اۡۡلَبِيۡب           َصَّلى اّٰلله

3  بخشش حاصل  جي زيارت ڪرڻ وارؤ  انور ء روضه اي !

 ! ڪري موٽو

       مجس  مُ  عالم، نور رحمتِ  َرْْحَةه الِل عَلَيْه مصَ م اَ حضرت سيدنا حاتِ 
َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم َ يارب  بيهي دعا ڪئي؛  وٽجي روضي مبارڪ َََص َوَجَلَ  عََزَ

َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم ڪريممون تنهنجي حبيب  جي قبر اطهر جي زيارت  َص
آواز آيو؛ اي ٻانها! اسان  ۔ِءهاڻي تون مون کي نامراد نه موٽا ، ڪئي

جي زيارت جي اجازت ئي  مزار شريفتو کي پنهنجي محبوب جي 
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ون ۽ تو سان هاڻي ت، چاهيو ٿيتڏهن ڏني جڏهن تو کي پاڪ ڪرڻ 
 اهللبيشڪ  موٽي وڃو،  حاصل ڪري گڏ زيارت ڪرڻ وارا بخشش

َ َوَجَلَ        محمد مدني، جنهن پياري نبي ويو يٿان راضي کان ۽ ان کتو  عََزَ

َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم  (306)الروض الفائق ص جي روضي شريف جي زيارت ڪئي۔  َص

َالل َوَجَلَ  مغفرت  بي حساب جي جي انهن تي رحمت هجي ۽ انهن جي صدقي اسان عََزَ

َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم االَِمني ٰاِمني بَِجاهِ الّنِبّ  .ٿئي  َََص
اےت
ل
 ںیہ انبےت ہی ڑگبی ک  سج وک الیس ںیہ ُب

اا   وک ہبیط  دِن ارِ     دنبانھ رمک

 

ھلن

کل

 اک  تمسق ےہ 

د  ُ لََعى ُُمَمى َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِيۡب           َصَّلى اّٰلله

4     ڏسو مدينو اچي ويو ! 
ن ٿا ته مان هڪ سفر ئفرما َرْْحَةه الِل عَلَيْه حضرت سيدنا ابراهيم خواص

ري پيس ته ڪنهن منهنجي ٿي ڪِ  قرارڃ جي ڪري بياُ  سخت ۾
ته ڇا ٿو ڏسان ته  کوليونن اکيون وم ، جا ڇنڊا هنيان تي پاڻي منه

 هننا ۔نخوبصورت گهوڙيَء تي سوار آه جميل بزرگ وهڪ حسين 
مون سان گڏ سوار ٿي وڃو، اڃا  نومون کي پاڻي پياريو ۽ فرمايائ

؟ رهيو آهي ڏسو! ڇا نظر اچي ؛ڪجھ قدم هليا هئاسين ته فرمايائون
لهو ۽  ؛ونئفرمايا “۔آهي (ام َِظيَۡتَعَۡ وَََ اشََرف َ ا اللهَادَھََزََ)پاڪ  واهو ته مدين” ؛مون چيو

َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلَََم اهللرسول وڃو  ۾ سالم عرض ڪيو  اقدس بارگاھِ جي  َص
ََلم)۽ اهو به عرض ڪجو ته حضرت خضر  به اوهان جي خدمت  (عَلَيْـِه الَسَ

  (126)روض الرياحين ص  ۔ ۾ سالم عرض ڪيو آهي

َالل     َوَجَلَ  بي حساب جي جي انهن تي رحمت هجي ۽ انهن جي صدقي اسان عََزَ

 ََصَّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََمٰاِمني بَِجاهِ الّنِبّ االَِمني  .ٿئي مغفرت 
 یسک ےک اہھت ےن ھجم وک ََسارا دے دن ا ورہن

 دیچیپہ  دیچیپہ   راےتس  اہکں ہی  اہکں ںیم اور
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د َصلُّۡوا لََعَ  ُ لََعى ُُمَمى  اۡۡلَبِيۡب           َصَّلى اّٰلله

5     گهوڙي سوار   بز س 

ََعََعمران واسطي  حضرت سيدنا شيخ ابو  فرمائن ٿا ته ی القوةه اللَِْحََرََ يْهَِل
ڏانهن  ام َِظيَۡتَعَۡ وَََ اشََرف َ ا اللهَادَھََزََکان مديني منوره  امَ ِظيَۡتَعَۡ وَََ اشََرف َ ا اللهَادَھََزََ مان مڪي مڪرمه

َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم سرڪار نامدار، مديني جي تاجدار  فائُض مزار  ن جيج َص
ته رستي ۾ مون کي ايتري  ، نڪتست سان االنوار جي ديدار جي ني  

بيوس ٿي هڪ ٻٻر جي وڻ جي  ، يقيني هوموت  ڃ لڳي جواُ سخت 
لباس  )سائي(تي سبز گهوڙي )سائي(سبز واوچت ۔هيٺان ويهي رهيس

ان جي گهوڙي جو لغام ۽ زين به  ۔ظاهر ٿيو شخصهڪ  وارو
پيالو  سبزشربت سان ڀريل  سبزهئي ۽ پڻ ان جي هٿ ۾  )سائي(سبز
پيئو ۽ مان ٽن ساهين ۾ پي  ؛اهو انهن مون کي ڏنو ۽ فرمايو ۔هو

انهن مون کان پڇيو ته پوِء  ۔مان ڪجهه به گهٽ نه ٿيو نويس، پر ا
ته  امَ ِظيَۡتَعَۡ وَََ اشََرف َ ا اللهَادَھََزََمدينه منوره  ؛؟ مون چيووڃي رهيا آهيوڪيڏانهن 

َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه َوَسلََم رحمت عالم، رسول محتشمئن يج ۽ شيخين ڪريمين  َص
  توهان جڏهن ؛فرمايائون ۔عرض ڪيان سالم ۾  بارگاھ جي َماَرِضَ الله عَـنْههَ

 عظيمته انهن ٽنهي  ري وٺوپنهنجو سالم عرض ڪ ياتي پهچ
به اوهان جي  (خازِن جن ت ،فرشتو) رضوان ؛هستين کي عرض ڪجو

َ الل (329روض الرياحين ص )۔ ۾ سالم پيو عرض ڪري بارگاھ َوَجَلَ جي  عََزَ

 .ٿئي مغفرت  بي حساب جي انهن تي رحمت هجي ۽ انهن جي صدقي اسان

َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََمٰاِمني بَِجاهِ الّنِبّ االَِمني   ََص
ُ   اجں   رپ بلب اجں وہں ُبَ

ْ
ح
َ
 رک  ر

   اے              
ِ
ُ
َ

ٰیٔ    ل

عی س

وراں    
َ
ِن ااث   د

 

 )ذوق تعن(   اَلغ
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 مديني جي زيارت ڪرڻ وارن جا ايمان افروز واقعا

د  ُ لََعى ُُمَمى َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِيۡب           َصَّلى اّٰلله

6   ٻئي جو سالم پهچائڻ جي برڪت سان ديدار ٿي ويو   
ن ٿا ته مان پنهنجي ملڪ يمن جي شهر فرمائ َرْْحَةه الِل عَلَيْه هڪ بزرگ

رسول  صنعا کان حج جي ارادي سان نڪتس ته ڪيترائي عاشقانِ 
رسول مونکي  هڪ عاشقِ  ۔رخصت ڪرڻ الِء شهر کان ٻاهر تائين آيا

۽ شيخين ڪريمين ۽  َصَّلَ الله عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَََم دارين  ر ڪونين، رحمتِ سروَ  ؛ و چي
ْضوَان ٻين اصحابن سڳورن ۾ منهنجو سالم بارگاهن جي مبارڪ  َعـلَيْهِمه الِرَ

حاضر ٿيس ته ان  ام َِظيَۡتَعَۡ وَََ اَشَرف َ ا اللَهاَدھَََزَ پاڪجڏهن مان مديني  ۔ڪجو عرض 
۽ جڏهن اتان موٽي  و عاشق رسول جو سالم عرض ڪرڻ وسري وي

کي ان عاشق  ته مون  و حرام ٻڌڻ جو ارادو ڪي پهتس ۽ ِا  ه يا  ل  ح  ذ ال 
مون پنهنجي ساٿين کي چيو ته  ۔ رسول جو سالم پهچائڻ ياد اچي ويو 

هڪ ٺ جو خيال رکجو، مون کي  ڻ تائين منهنجي اُ موٽمنهنجي واپس  
هاڻي قافلي  ؛ ساٿين چيو  ۔ وڃڻو آهي  شريف مديني ضروري ڪم سان 

جي روانگي جو وقت آهي ۽ اسان کي لڳي ٿو ته جيڪڏهن تون قافلي 
 ملي نهتائين به  َامَ ِظيَۡتَۡعَ وَََ َاَشَرف َ ا اللهَاَدھَََزَ شريف ٿي وئين ته پوِء مڪي  کان جدا 
 ۔يو وڃجو ڪاه پوء منهنجي سواريَء به پاڻ سان  ؛ مون چيو  ۔ سگهندين 

آيس ته روضي پاڪ تي حاضر  ام َِظيَۡتَعَۡ وَََ اشََرف َ ا اللهَادَھََزََ  مان واپس مدينه منوره
َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم خيراالنام ھِ جو سالم شهنشا رسول ٿي ان عاشق ۽   َص

ْضوَان سڳورن ناصحاب رات ٿي چڪي  ،۾ پيش ڪيو بارگاھ جي عَـلَيْهِمه الِرَ
ّٰلَ شريف نبوي مان مسجد ۔هئي لٰوة َهصاِحِبها  عَ ََلم الَصَ ٻاهر نڪتس ته  کان وَالَسَ

کان ايندي مليو مان ان کان قافلي  ياهل  ح  ذ ال مون کي هڪ شخص
مان مسجد  ۔ان چيو قافلو روانو ٿي چڪو آهي تهجي باري ۾ پڇيو 

ّٰلَ نبوي شريف لٰوة هصاِحِبها  عَ ََلم الَصَ ته  ارادو ڪيو۾ واپس موٽي آيس ۽  َوالَسَ
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رات جي  ۔هليو ويندس ۽ پوِء سمهي پيس گڏ ڪنهن ٻئي قافلي سان
َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم خواب ۾ جناب رسالت مآب آخريَء پهر ۽ شيخين   َص
حضرت سيدنا  ۔جي زيارت سان مشرف ٿيس َماَرِضَ الله عَـنْههَ ڪريمين
عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم اهلل رسول يا” ؛ڪيو عرض َرِضَ الله َعـنْهَه اڪبر صديق َّلَ الله  اهو  هي َص
َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََمم ، نور مجس  رسول اڪرم “۔شخص آهيئي   جن مون َص

    اهلل رسول ياته  ڪيو عرض مون “الوفا ابو” ؛۽ فرمايو ڏٺو ڏانهن
َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم تون  ؛فرمايائون ، نيت ته ابوالعباس آهيمنهنجي ڪُ  َص

َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم ڪريمن آهين پوِء پاڻ)يعني وفادار( ابوالوفا  منهنجو هٿ  َص
مسجد  خاص ۽ اهو به ۾ ام َِظيَۡتَعَۡ وَََ اشََرف َ ا اللهَادَھََزََ پاڪ يکي مڪ۽ مون  پڪڙيو

ڏينهن  8۾  ام َِظيَۡتَعَۡ وَََ اشََرف َ ا اللهَادَھََزََ شريفمان مڪي  ، پهچائي ڇڏيوالحرام ۾ 
 شريف ينهنجي ساٿين جو قافلو مڪمتائين رهيس ۽ ان کان پوِء 

َالل (322)روض الرياحين ص  ۔پهتو َوَجَلَ جي انهن تي رحمت هجي ۽ انهن جي صدقي  عََزَ

 َالله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََمَصَّلَ  االَِمني ٰاِمني بَِجاهِ الّنِبّ  .ٿئي مغفرت  بي حساب جي اسان

 زمغَدوں وک راض ؔژمدہ دےجی ہک ےہ

 )دحاقئ ششخب(    بن    امہرا       اہسرا     وسکیبں  اک                            

د  ُ لََعى ُُمَمى َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِيۡب           َصَّلى اّٰلله

7     پاڪ   اتي موجود ماڻهن روضي   

 مان سالم جو جواب ٻڌو 
د بن عبدالملڪ بن محمد حابونصر عبدالوا حضرت سيدنا شيخ

ََعََ ڪرخي بن ابوسعيد صوفي مان حج کان فارغ  ؛ ن ٿافرمائ َی القوةه الِلَْحََرََ يْهَِل
 ،ي حاضر ٿيستآيس ۽ روضي پاڪ  ام َِظيَۡتَعَۡ وَََ اشََرف َ ا اللهَادَھََزََٿي مديني منوره 

يار بڪر دِ ابو شيخ ته حضرتويٺو هيس جي ويجھو جري شريف حُ 
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ََعََ بڪري جي سامهون  ُمواجھ شريفتشريف فرما ٿيا ۽  َی القوةه اللَِْحََرََ يْهَِل
َ ؛وبيهي عرض ڪي الم  لس َ ولَََعَلَْیَکََاَ ته مون ۽ اتي موجود سڀني  اهللَیَاَرس 
َََوعَلَْیَکَ ؛آواز آيومان مبارڪ ٻڌو ته روضي  الم  َاَََالس َ َبَََبَیَا         ۔کرا

َالل (314ص  2)الحاوي للفتاوي ج  َوَجَلَ جي انهن تي رحمت هجي ۽ انهن جي صدقي  عََزَ

ََصَّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم االَِمني ٰاِمني بَِجاهِ الّنِبّ  .ٿئي مغفرت  بي حساب جي اسان

  وہ  

 

    راہ   السم

 

 ڑپھ ےئل سج ےن  دل ےس  اچر  السم       ںیم           ایقم

ا        ےک دصےق  اس وجاب السم

 

  ن

 

 )ذوق تعن(  السم     امشر  ےب     وہں     ایقم

د  ُ لََعى ُُمَمى َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِيۡب           َصَّلى اّٰلله

8  ََََوعَلَْیَک الم  لَِدْیََالس َ  یَاَو
 مبارڪجڏهن روضي  َرْْحَةه الِل عَلَيْه ييجِ الدين اِ  سيد نورحضرت شيخ 

اَلَ ؛نوته عرض ڪيائ ا تي حاضر ٿي لس َ َعَلََاَ ََََکَیَْم  َََۃَ مََوََرحََْالن َِب َ َاھََی  َا ََوَبَرک ت ہَ الل ِّٰہ ته   ا
جيترا ماڻهو اتي ان وقت حاضر هئا انهن سڀني ٻڌو ته روضي 

َََوعَلَْیَکَ؛ مان جواب آيومبارڪ  الم  لَِدْیََالس َ يعني ۽ تو تي سالم  یَاَو
َ الل (314ص    2)الحاوي للفتاوي ج   !هجي اي منهنجا پٽ َوَجَلَ جي انهن تي رحمت  عََزَ

 .ٿئي مغفرت  بي حساب جي هجي ۽ انهن جي صدقي اسان

َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََمٰاِمني بَِجاهِ الّنِبّ االَِمني   ََص
اومں وت وک مت ل

 

  ایسی ھچک ےہ ےس غ

 

َ
ب
 ُم

رکِ  ےہ            
َ

 

 )ذوق تعن(   !وہ دفا  ہپ مہ ںیہک ورہن اَدب ت

د  ُ لََعى ُُمَمى  َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِيۡب           َصَّلى اّٰلله

9  َََْوعَلَی ََک م  الم   ي و  ت ت  يا محمد هاشم ال   الس َ

  َرْْحَةه الِل عَلَيَْهٽوي ٺشيخ االسالم حضرت سيدنا مخدوم محمد هاشم 
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۽   اتي حاضر ٿي مبارڪ ۾ روضي ام َِظيَۡتَعَۡ وَََ اشََرف َ ا اللهَادَھََزََجڏهن مديني منوره 
مڪي مدني  ، سالم عرض ڪيو ته پياري پياري آقاة و صلوا

َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم مصطفيٰ               ؛ڌڻ ۾ آيوٻجن جو مبارڪ آواز  َص
ََوعَلَیَْ ََک م  الم  َحم َدَیاَالس َ َهَم   (ملخًصا 714سنت سنڌ ص اهل)انوار علماء  ۔الْتَتویَاِشم 

َالل َوَجَلَ  مغفرت  بي حساب جي جي انهن تي رحمت هجي ۽ انهن جي صدقي اسان عََزَ

َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم االَِمني ٰاِمني بَِجاهِ النِّبّ  .ٿئي  َََص

اُجدار  ےک   دمےنی  اے

 

 السم اسگمغر ےک رغوبیں اے       السم ن

ک ریتی         
ِ
ک ا

ِ
ںی  وس        ایپرے اے ہپ ادا  ا

َ
رود
ل
رار  دفا   د

 

 
 (تعن  ذوقِ ) السم     ہ

د َصلُّۡوا لََعَ  ُ لََعى ُُمَمى اۡۡلَبِيۡب           َصَّلى اّٰلله

10     مان هٿ مبارڪ نڪتو   انور قبر    

جڏهن حج کان  َرْْحَةه الِل عَلَيَْه حضرت سيدنا شيخ احمد ڪبير رفاعي
ته  ار ٿيروضي پاڪ تي حاض ام َِظيَۡتَعَۡ وَََ اشََرف َ ا اللَهادَھََزََ فارغ ٿي مديني منوره

پري هئڻ ڪري  (1) ؛جن جو ترجمو اهو آهي ، ۾ ٻه شعر پڙهيا بيعر
۾ موڪليندو هئس ته اهو  اقدس بارگاھِ مان پنهنجي روح کي 

جسماني  ( ۽ هاڻي2) ۔منهنجو نائب بڻجي آستانه عاليه کي چمندو هو
يو آهي ته پوِء پنهنجو هٿ مبارڪ مل  شرف حاضر ٿي ملڻ جو  طور

ئن ئي شعر پورو ٿيو يج ۔پ انهن کي چمننهنجا چُ م جيئنوڌايو ته 
 ۔چميوهٿ مبارڪ مان ٻاهر نڪتو ۽ انهن  انور هٿ مبارڪ قبر
َالل (314ص  2)الحاوي للفتاوي ج  َوَجَلَ جي انهن تي رحمت هجي ۽ انهن جي صدقي  عََزَ

 ََصَّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم االَِمني ٰاِمني بَِجاهِ الّنِبّ  .ٿئي مغفرت  بي حساب جي اسان

ود  ایک واہ  ل
ُ
م و ج رَ

َ
حاا ہشِ ےہ  ک

بَُط

 ریتا  

ا ‘‘ںیہن’’                 

 
 

 (دحاقئ ششخب)     ریتا واال امےنگن ںیہن یہ سل
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 مديني جي زيارت ڪرڻ وارن جا ايمان افروز واقعا

ُ لََعى  د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِيۡب           َصَّلى اّٰلله  ُُمَمى

11      وٽ آيو آهيان  َملسو هيلع هللا ىلص ڪريم آقامان 

فرمائن ٿا ته ٻنهي جهانن  َرْْحَةه الِل عَلَيْه د بن ابي صالححضرت سيدنا داو  
َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم تالمياع ر م    جي سلطان، هڪ  تي  عاليشانآستانِ  جي َص

مبارڪ اتي ان هڪ شخص کي قبر  ، حاضر ٿيوَمروان خليفو  ڏينهن
تي هٿ رکي چيائين ته خبر   ڪلهيته ان جي  ومنهن رکيل ڏٺتي 
  ، امتوجھ ٿيچئي ان ڏانهن  “ها خبر آهي” جي ڇا پيو ڪرين؟ آهي
َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم رسول اڪرم شخص ياه مشهور صحابي حضرت  اج َص

َّلَ      اهللمان رسول ؛ نوفرمايائ ۔ئاه  الله عَـنْهَهَرِضَ  انصاري  ايوب وبسيدنا ا َص

 ه۾ حاضر ٿيو آهيان ۽ ڪنهن پٿر وٽ ن اقدس بارگاھِ جي  الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم
َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم۽ مون رسول اڪرم آهيان آيو جن کي اهو فرمائيندي  َص

هجي پر  اهل واليٻڌو آهي ته دين تي ان وقت نه روئو جڏهن ان جو 
ص  5)المستدرڪ ج  ۔هجي اهلنا واليان وقت ضرور روئو جڏهن ان جو 

َالل (8618حديث  720 َوَجَلَ بي  جي جي انهن تي رحمت هجي ۽ انهن جي صدقي اسان عََزَ

 ََصَّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََمٰاِمني بَِجاهِ الّنِبّ االَِمني      .ٿئي مغفرت  حساب
ااقِ  ب

 

لش
ع

وئ ںیم دجسے روہض  م سل
َ
ے َحر

لھک
ُج

 

   ک   ےہ  اجاتن اهلل 

 

َ
ب
 

 

 ےہ  ک   دکرھ  ن

د  ُ لََعى ُُمَمى  َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِيۡب           َصَّلى اّٰلله

12    کاڌو موڪليو   َملسو هيلع هللا ىلصعالم   رحمت    

ََعََ يقرِ حضرت سيدنا امام ابو بڪر بن مُ  ن ٿا ته ئفرما   القِویةه اللَِْحََرََ يْهَِل
بََاِنَ يانربَ مان ۽ سيدنا امام طَ  ہه الـَرَ َس ِسَره َدِ اسان  َرْْحَةه الِل عَلَيْه۽ سيدنا ابو الشيخ  قـه
کاڌو  ٻن ڏينهن کان  ۔۾ حاضر هئاسين امَ ِظيَۡتَعَۡ وَََ اشََرف َ ا اللهَادَھََزََٽئي مديني منوره 

www.dawateislami.net
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جو وقت  عشاء جڏهن ۔ بيحال ٿي ويا هئاسين  سببنه مليو هو ۽ بک 
َصَّلَ اللهَ  اهلليارسول  ؛ي حاضر ٿي عرض ڪيو تآيو ته مون روضي پاڪ 

َ اهلل يعني اي  “!وعج  ل  ا  ”! عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم وََجَلَ   ۔! بک عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََمَصَّلَ الله  جا رسول عََزَ
مان ۽ ، آيس موٽيه چيو ۽ واپس ن به ڪجهه ٻيوان کان عالوه  مون

بََاِنَ  اسين ۽ طبرانيرهيسمهي  َرْْحَةه الِل عَلَيْه ابو الشيخ ہه الـَرَ َس ِسَره َدِ ويٺي ڪنهن  قـه
ي گهر جو ججو انتظار ڪري رهيا هئا، ايتري ۾ ڪنهن اسان 
پنهنجن  شخصدروازو کڙڪايو اسان دروازو کوليو ته هڪ علوي 

 هڪ ٻنهي وٽ کاڌي سان ڀريل، اٿيٻن غالمن سان تشريف فرما 
شايد اوهان حضور  ؛اعلوي بزرگ چوڻ لڳ ي۔ اههڪ ٽوڪري هئي

َّلَ الله اڪرم  ، جن جي درٻار ۾ بک جي شڪايت ڪئي آهي عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََمَص
َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه َوَسلََم عالم رحمتِ و ته مان خواب ۾ ڇ جي زيارت سان مشرف  َص

اوهان جي الِء فرمائي رهيا  َصَّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََمڪائنات  رِ ٿيو آهيان ۽ سروَ 
  مانياسان سان گڏجي  هنرحال انهب ۔کارايو مانيهئا ته انهن کي 

)جذب القلوب  ۔ اوي ا۽ جيڪو ڪجهه بچيو اهو اسان کي ڏئي هلي يکاڌ

َالل (1380ص  2، وفا الوفا ج 207ص  َوَجَلَ جي انهن تي رحمت هجي ۽ انهن جي صدقي  عََزَ

َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََمٰاِمني بَِجاهِ الّنِبّ االَِمني  .ٿئي مغفرت  بي حساب جي اسان  ََص

اےت  رساکر  ںیہ  الھکےت رساکر
ِ
 ںیہ  ِب

 (واسلئ ششخب)   ںیہ اھبنےت رساکر وک شُ  دگا و اطلسن               

د  ُ لََعى ُُمَمى َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِيۡب           َصَّلى اّٰلله

13  جن کاڌو کارايو َملسو هيلع هللا ىلص مدينه  سرڪار      
َ هللد  م  ح  ل  ا  اوهان ٺو ڏ! مٺا مٺا اسالم  ڀاير  َوَجَلَ ! اسان جا مٺا مٺا عََزَ

َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم آقا، مڪي مدني مصطفيٰ  ڪرم  پنهنجي غالمن تي نظرِ  َص
۽  آهنجي صورت ۾ مدد ڪندا  ڦاسڻ۽ مصيبت ۾  آهنفرمائيندا 
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 مديني جي زيارت ڪرڻ وارن جا ايمان افروز واقعا

۾ هڪ ٻي حڪايت مالحظه  باريان  آهن۔بکايلن کي کاڌو کارائيندا 
بََاِنَ حضرت سيدنا امام يوسف بن اسماعيل نبهاني ؛فرمايو ہه الـَرَ َس ِسَره َدِ  قـه

 سيونِ نقل ڪن ٿا ته حضرت سيدنا شيخ ابوالعباس احمد بن نفيس تُ 
َدھََزََ پاڪهڪ دفعي مديني مان فرمائن ٿا ته  َرْْحَةه الِل عَلَيْه ۾  ام َِظيَۡتَعَۡ وَََ اشََرف َ ا اللهَا

 تاجدارجي ني يعالي وقار، مڪي مد سخت بک جي حالت ۾ سرڪار
َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم يا  ؛تي حاضر ٿي عرض ڪيونوار اُپر ي مزارِ ن جج َص

َّلَ الله عَلَيِْه  اهللرسول   ننڊ اچي مون کي اوچتو ، مان بکايل آهيان وَاٰلِٖه َوَسلََمَص
ڪنهن اچي جاڳايو ۽ مون کي گڏ هلڻ جي  کان پوِءٿوري دير  ۔وئي

ن، گيهه ارڪوميزبان ک ، مان ان سان گڏ ان جي گهر آيس ، دعوت ڏني
ڇو ته ئو ۽ ڪڻڪ جون مانيون پيش ڪري چيائين ته پيٽ ڀري کا

جن  َصَّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََمن سلطا مدنيمون کي منهنجي جد امجد مڪي 
بک محسوس به نده ڪڏهن جي ميزباني جو حڪم ڏنو آهي ۽ آئ  اوهان

 (573)حجة اهلل علي الٰعلمين ص   ۔ تشريف کڻي اچجو ٿئي ته اسان وٽ 

رے ںیہ ےتیپ

 

رے ںیہ اھکےت اک در ت

 

 اک در ت

را  ےہ  نِاین               ِ

 

را   ےہ   داہن   نِاین   ت ِ

 

 (اسامن ششخب)   داہن   ت

د  ُ لََعى ُُمَمى  َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِيۡب           َصَّلى اّٰلله

14   جن درهم عطا فرمايا   ملسو هيلع هللا ىلص مدينه  سرڪار   

ن ٿا ته مان ٽن فرمائ َرْْحَةه الِل عَلَيْه حضرت سيدنا احمد بن محمد صوفي
 ايتري تائين جو منهنجي ، مهينن تائين جهنگلن ۾ ڦرندو رهيس

۾ حاضر  ام َِظيَۡتَعَۡ وَََ اشََرف َ ا اللهَادَھََزََ  آخرڪار مان مدينه منوره ۔کل ڳري وئي سڄي
َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم ڪونين رِ ٿي غمگين دلين جي چين، سروَ  ۽ شيخين  َص

 ۔۾ سالم عرض ڪيو ۽ سمهي پيس بارگاھجي  َماَرِضَ الله عَـنْههَ ينڪريمَ 
َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم  رسالت مآب خواب ۾ جنابِ  ي زيارت سان مشرف ج َص
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َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم ڪريمٿيس ته پاڻ  تون  “احمد” ؛فرمائي رهيا هئاجن  َص
حال ٿي ويو آهي؟ مون عرض ڇا تنهنجو  !ڏس ته سهي ۔اچي وئين

َنا َضی   ؛ڪيو َنا َجائٌِع َواَ َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم اهلليا رسول يعني  اهلل ولَ ُس ا رَ يَ  ُفَک اَ مان ! َص
َّلَ   عالم، رسول اڪرم رحمتِ  ۔بکايل آهيان ۽ اوهان جو مهمان آهيان َص

پنهنجو هٿ ن وجڏهن م !“هٿ کول؛ ”جن ارشاد فرمايو الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم
کوليو ته ان ۾ ڪجهه درهم هئا ۽ جڏهن اک کلي ته اهي درهم 

خريد  ومون بازار وڃي ماني ۽ فالود ۔هٿ ۾ موجود هئا منهنجي
َالل (1381ص  2، وفا الوفا ج 207)جذب القلوب ص  ۔ري کاڌوڪ َوَجَلَ جي انهن تي  عََزَ

    .ٿئي مغفرت  بي حساب جي رحمت هجي ۽ انهن جي صدقي اسان

َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم االَِمني ٰاِمني بَِجاهِ الّنِبّ       ََص
اوہں وکیئ اتگنم ےہ وت  اتگنم

 

 دے داھک ںیم  ش

 (تعن  ذوقِ )  !وہ  ِِما  ہن  ڑکٹا  ےس رساکر رمے  وک سج            

ُ لََعى  د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِيۡب           َصَّلى اّٰلله  ُُمَمى

15  جن ماني عطا فرمائي    ملسو هيلع هللا ىلص  سرڪار   
 شريفن ٿا ته مان مديني فرمائ َرْْحَةه الِل عَلَيْه  ءالالجَ  بنُ حضرت سيدنا  اِ 

 ۔يوحالت ۾ گذربک جي وقت  ڪجههحاضر ٿيس ۽  ام َِظيَۡتَعَۡ وَََ اشََرف َ ا اللهَادَھََزََ
َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه َوَسلََم  سرڪار نامدار حاضر ٿي عرض  جي مزار پر انوار تي َص

َنا َضی   و؛ڪي َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم ول اهللُس ارَ يَ  ُفَک اَ ََم اهلليا رسول يعني  َص َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسل  َص
يو ٻنهي ٿغلبو  ڊ جوپوِء مون تي نن ۔مان اوهان جو مهمان آهيان

َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََمجهانن جي سردار  خواب ۾ اچي مون کي هڪ ماني   َص
عنايت فرمائي ۽ مان خواب ۾ ئي کائڻ لڳس اڃا اڌ ماني مس کاڌي  

    ۔منهنجي هٿ ۾ هوٽڪر اڌ مانيَء جو  ۽ اک کلي وئي جوهئي 
َالل (1380ص  2ا ج ، وفا الوف207)جذب القلوب ص  َوَجَلَ جي انهن تي رحمت هجي ۽ انهن  عََزَ
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َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم االَِمني ٰاِمني بَِجاهِ النِّبّ  .ٿئي مغفرت  بي حساب جي جي صدقي اسان  ََص

16  ئي ته اڌ ماني هٿ ۾ ه سجاڳي 

مان پياري پياري آقا، فرمائن ٿا ته  َرْْحَةه الِل عَلَيْه حضرت سيدنا ابوالخير
َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم مڪي مدني مصطفيٰ  اَ ادَھََزََ             ٺي مدينيجي مبارڪ شهر م َص

  ھِ حاضر ٿيس ته پنجن ڏينهن جو بکايل هيس مان شهنشا َام َِظيَۡتَعَۡ وَََ اشََرف َ اللهَ
جي مقدس درٻارن   َمَاَرِضَ الله عَـنْههَ ۽ شيخين ڪريمين َصَّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلَََمڪونين 

َنا َضی   و؛ ۾ به سالم پيش ڪيو ۽ پوِء عرض ڪي يا  يعني  َل اهلل فَُک يَا َرُسو  اَ
َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم اهللرسول  ان کان پوِء  ، مان اوهان جو مهمان آهيان! َص
اکيون ته ڇا بند ٿيون جو دل جون  ۔وٽ وڃي سمهي پيسپاڪ منبر 

مآب  ي ويو ۽ مان خواب ۾ جناب رسالت ٿڪرم  ، اکيون کلي ويون
َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم ڪريمين ۽ موالِء   شيخينجي ديدار سان مشرف ٿيس ۽  َص
َم اّلٰلهَ موال علي ۔ به گڏ هئا  َمَرِضَ الله عَـنْههَ المرتضيٰ  ڪائنات علي   جن    الَۡکِریۡم هَهوَۡجهََ کََرَ

        ، محمد مصطفيٰ مجتبيٰ  اٿو! احمدِ ؛ کي لوڏيو ۽ فرمايو مون
َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم مان اٿي خواب ئي خواب ۾  ۔آهن ٿيا جن تشريف فرما َص

َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم ڪريمحبيب  نبي  ۔جن جي نوراني پيشاني چمي ورتي َص
َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم  رحمت  ۔هڪ ماني عنايت فرمائي جن مون کي هٿ ۾ َص

 باقي اڌمان اڌ ماني خواب ۾ ئي کائي ورتي ۽ جڏهن اک کلي ته 
  (240)شواهد الحق في االستغاثة بسيدالخلق ص  ۔ماني منهنجي هٿ ۾ هئي

َالل َوَجَلَ      .ٿئي مغفرت  بي حساب جي جي صدقي اسانجي انهن تي رحمت هجي ۽ انهن  عََزَ

َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم االَِمني ٰاِمني بَِجاهِ الّنِبّ   ََص

اےت  رساکر  ںیہ  الھکےت رساکر
ِ
 ںیہ  ِب

 (واسلئ ششخب)  ںیہ اھبنےت رساکر وک شُ  دگا و اطلسن             
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د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِيۡب            ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله

17   !ڇا ته ڪرم نوازي آهي 
ََعََ بن محمد بنزرتي موسيٰ  ابوعمران حضرت سيدنا  َ َی القوَِةه اللَِْحََرََ يْهَِل

۾ حاضر هيس ۽ مالي   َام َِظيَۡتَۡعَ وَََ َاَشَرف َ ا اللهَاَدھَََزَ شريف  ي فرمائن ٿا ته مان مدين 
  َصَّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلَََم َ بيڪسن جي مددگار  ، اد کڻي سرڪار نامدار ي فر  و شاني ج ي پر 
نَاَِفَو؛ تي حاضر ٿي عرض ڪي ُپرانوار  مزارِ  جي  ان  م ۔اَفتَِکَیََالل ِّٰہََوِضََۃَِافََیََِضََاَ
جي نماز جي انتظار  عصر  ۔ مهماني ۾ آهيان۽ اوهان جي  تعاليٰ  اهلل

حجرو مبارڪ ا ٿو ڏسان ته ي، ڇاچي وئ ڊ کي نن ۾ ويٺي ويٺي مون
 ۔آهن ونٻاهر تشريف فرما ٿي هستيون پاڪ يو آهي ۽ ان مان ٽيکل 
جي خدمت سراپا عظمت ۾ سالم  َصَّلَ الله عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَََم خير االنام ھِ ن شهنشاا م 

پيش ڪرڻ جي الِء اٿڻ لڳس ته مون سان گڏ ويٺل شخص چيو ته 
حاجين سڳورن  َصَّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه َوَسلََم ف رحيمؤڇو ته نبي ڪريم ر  ، ويهي رهه

جو تحفو عنايت ڪرڻ ۽ جيڪي غريب مسڪين آهن،  “ سالم”کي 
مان به انهن مان ” ؛ مون چيو ۔ ڪيو آهي انهن ۾ کاڌو ورهائڻ جو ارادو 

وَاٰلِٖه َصَّلَ الله عَلَيِْه  ، محمد مصطفيٰ پوِء جڏهن حبيب خدا، احمد مجتبيٰ  “آهيان 
 ،نوائکي سالم ارشاد فرماي ته حاجين سڳورن  تشريف فرما ٿيا وََسلَََم

َ           پاڻ سڳورن ۔مان به هٿ مالئڻ ۽ هٿ چمڻ جو شرف حاصل ڪيو َصَّلَ
جيڪا مون  منهنجي هٿ تي رکي ءحلوي جهڙي ڪا شي الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم

کلي ته ان کي ڳهڻ جي اک  جڏهن ۔ان وقت ئي وات ۾ وجھي ڇڏي
الِء وات هالئي رهيو هيس ۽ انهيَء شي جو ذائقو به وات ۾ موجود 

مون کي اهڙو شخص عطا  تعاليٰ  اهللهو جڏهن ٻاهر نڪتس ته 
 جي سواري جو بندوبست ڪري ڇڏيو ۽ ڪرائيفرمايو جنهن بنا 

يَۡتَعَۡ وَََ اشََرف َ ا اللهَادَھََزََ شريف يمڪ يڪولڳائي جاري دجي ذمي ٻئي هڪ  امَ ِظ
 الل ملخصًا(  241)شواهد الحق ص  ۔ تائين منهنجي خدمت ڪندو رهيو  ڻچپه
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َ َوَجَلَ  بي حساب جي جي انهن تي رحمت هجي ۽ انهن جي صدقي اسان عََزَ

َّلَ الله  االَِمني ٰاِمني بَِجاِه الّنِبّ  .ٿئي مغفرت   َعَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََمَص

ر

ل

 

 اتکس ںیہن وہ ادا  یھب اک رکم ای   ش

 (تعن  ذوقِ )  وہ دفا   ہپ مت سحن  اجنِ  دفا  ہپ مت دل          

د  ُ لََعى ُُمَمى  َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِيۡب           َصَّلى اّٰلله

18   گهرو گهرو ته وڏي شيء 

۾  ام َِظيَۡتَعَۡ وَََ اشََرف َ ا اللهَادَھََزََ  شريفمديني  مان هڪ شخص جو بيان آهي ته
هيس، مون کي بک پريشان ڪيو ته مزار اقدس تي حاضر  ندوره

         اهلليا رسول يعني  !عو  لج  ا   !يا رسو  اهلل و؛ٿيس ۽ عرض ڪي
َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم اهو عرض ڪرڻ کان پوِء حجري  ۔مان بکايل آهيان َص

حب مون وٽ تشريف يد صاسهڪ  ۔جي ويجهو ويهي رهيس مبارڪ
ڪيڏانهن؟ جواب ڏنائين ته  ؛مون پڇيو “اچو”ون ته فرما ٿيا ۽ چيائ

مان ان  “ن اوهان ڪجهه کائي پي سگهوئجي گهر هلو ته جياسان ”
جو هڪ پيالو ڏنو جنهن ۾  ريدث   ۽ انهن مون کي سان گڏ هلڻ لڳس

کاڌو ۽   گھڻومون  ۔ي مقدار ۾ هوگهڻشت ۽ زيتون شريف گو
، انهن  چيو ته اڃا کائو مان ٿورو اڃا کاڌو ۽ وواپسيَء جو ارادو ڪي

 ؛ارشاد فرمايالڳس ته انهن نصيحت جا مدني گل  موٽڻجڏهن واپس 
انهن عالئقن مان پري کان اي ڀاُء! سوچيو ته سهي! اوهان ڪيترو 

 ريسمنڊ پار ڪ ، ٽيبيابان جا ڪشاال ڪ، جهنگل ۽ آهيو ندااي
جي   َصَّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم ۽ پوِء وڃي نبي ڪريم ڇڏيپنهنجي گهرٻار کي 

درٻار ۾ حاضري جو شرف حاصل ڪندا آهيو، پر هتي پهچي اوهان 
        اهلليارسول جو سڀ کان وڏو مقصد اهو رهجي ويندو آهي ته 

َّلَ الله  اي منهنجا  ۔اسان کي ماني جو ڪو ٽڪرو عطا فرمايو عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََمَص
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ها، گناهن جي مغفرت جو سوال  ڀاُء! جيڪڏهن اوهان جنت گهرو
َ اهللڪريو ها  َوَجَلَ َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم۽ ان جي حبيب  عََزَ جي رضا منديَء جو  َص

سندن يم مقصد ۽ دعا ظعمطالبو ڪيو ها يا اهڙي قسم جو ڪو ٻيو 
َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََمپيش ڪيو ها ته سرڪار مدينه  ۾ بارگاھ جي برڪت  َص
 الل (240)شواهد الحق ص  ۔اهو عظيم مقصد به حاصل ٿي وڃي ها سان

َ َوَجَلَ  .ٿئي مغفرت  بي حساب جي اسانجي انهن تي رحمت هجي ۽ انهن جي صدقي  عََزَ

َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلَََم االَِمني ٰاِمني بَِجاهِ النِّبّ  ََص

 ےگ  ِناںیئ  امیگن ہنم ےگ اجںیئ  امےگن  ےگ امںیگن

  ہن ےہ ‘‘ال’’ ہن  ںیم رساکر             

 

ُ
 (دحاقئ ششخب)  ےہ ک   ‘‘ ارگ’’ احج

د َصلُّۡوا لََعَ  ُ لََعى ُُمَمى  اۡۡلَبِيۡب           َصَّلى اّٰلله

        عالم  رحمتِ ! اهو ذهن نشين ڪريو ته مٺا مٺا اسالم  ڀاير 
َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم ڪو به  اهللاذ  ي  م  کي پنهنجي بک جي فرياد ڪرڻ ۾ جن  َص
اها به تمام وڏي سعادت آهي ۽ ان سلسلي ۾ بلڪ عيب ناهي، 

 ۔ئي عالمن ۽ محدثن جون حڪايتون پويان گذري چڪيون آهنڪي
ان هوندي به سيد صاحب جا مدني گل به پنهنجي جاِء تي مدينه مدينه 

مڪيِن سخي داتا،  يٻنهي جهانن جاسان پياري آقا، ته  جڏهن آهن
َّلَ الله عَلَيِْه گنبذ خضرا  درٻار ۾ جهولي ڦهالئي آهي ته  عظيمجي  وَاٰلِٖه وََسلََمَص

۾ ته دنيا ۽ آخرت جي سڀني  بارگاھپوِء ٿورو ڇو گهرون؟ سندن جي 
ايمان  وجي حفاظت، دين  جان ومال  ۔ن جو سوال ڪرڻ گهرجيئيڀال

مديني ۾ عافيت سان شهادت، بقيع شريف ۾  تي استقامت، مٺي
 ۾رحمت  سندن جوارِ الفردوس ۾  تُ مدفن، بي حساب مغفرت ۽ جن  

َالل ۔گهرجي جو سوال ڪرڻجڳهه  َوَجَلَ جي انهن تي رحمت هجي ۽ انهن جي  عََزَ

َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم   االَِمنيني بَِجاهِ النِّبّ ٰامِ  .ٿئي مغفرت  بي حساب جي صدقي اسان  َََص
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ور     اک    امےنگن ل

ل

 

ور  اموگن   یھب   وج       ںیہ       دےتی     ش
ل

 

 ںیہ    دےتی    حل

  مک

 

وا ہن ںیہ رےہ امن
ِ
  س

 

یسی  ینغ ےہ اسیج     ںیہ رےہ امن
َ
    اطع و

 

 ںیہ رےہ امن

د  ُ لََعى ُُمَمى  َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِيۡب           َصَّلى اّٰلله

19   ٰجي دعا ڪرائي ۾ مغفرت  ي نٰم   حضرت  اعلي 

جي  تعاليٰ  اهللاهڙي طرح ڪنهن بزرگ سان پنهنجي عقيدت ۽ 
ن قائم ٿئي ته ان کان حسن ظمقبول ٿيڻ جو  يدرٻار ۾ ان بزرگ ج

دعا جي درخواست ڪرڻ بجاِء  بابترڳو دنيا جي حاجت پوري ٿيڻ 
 آقا اعليٰ  يمنهنج ۔بي حساب معفرت جي دعا جو به چوڻ گهرجي

ئڻ جو بزرگن کان رڳو مغفرت جي دعا ڪرا جو َرْْحَةه الِل عَلَيْهحضرت 
دفعو مديني شريف جي   نپهريو)فرمائن ٿا  جيئن ، معمول هوندو هو

شريف جي مسجد مان سڀ ماڻهو  نيٰ حاضريَء جي موقعي تي جڏهن مِ 
ته قبلي  وکي ڏٺ شخصته مسجد جي اندرئين حصي ۾ هڪ  (هليا ويا

مسجد جي اڱڻ ۾  مان ۔ڏانهن رخ ڪري وظيفي ۾ مصروف هو
مسجد ۾  اوچتونه هو  ير بهٻيو ڪمسجد ۾  دروازي وٽ هئس، 

جي ڪا ماکيَء جي مک  ئنآواز محسوس ٿيو جي وهلڪڪجهه 
وارن  هللا” ؛حديث پاڪ آئي ي۾ ه دلهڪدم منهنجي  ۔هجي ُڀڻڪار
 ُڀڻڪارماکيَء جي مک  جيئنمان اهڙو آواز نڪرندو آهي  دلجي 

مان وظيفو ڇڏي ان ڏانهن   (1898حديث    180ص   2المستدرڪ ج ) “۔هجي ڪندي
َْدعا ڪرايان ۽  ويس ته ان کان مغفرت جي َٰـَِده لـَحمَْـاَل مان ڪڏهن به  هـل

جڏهن به ويس ان خيال  ، ڪنهن بزرگ وٽ دنيا جي حاجت الِء نه ويس
ه قدم ئي ان ڏانهن وڌيس ٻ اڃا ۔ه مغفرت جي دعا ڪرائيندستسان 

ته ان بزرگ مون ڏانهن منهن ڪري آسمان ڏانهن هٿ کڻي ٽي دفعا 
َ؛ ”چيو لل ّٰھ م َ َذا،َِْلَِخََْاْغِفرََْاَ ََهّٰ لل ّٰھ م َ َذا،َِْلَِخََْاْغِفرََْاَ ََهّٰ لل ّٰھ م َ َذَاَِْلَِخََْاْغِفرََْاَ ! اهلل )اي َ“هّٰ

، جي مغفرت فرماِء ! منهنجي هن ڀاُءاهلل منهنجي هن ڀاُء کي بخش، اي 
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ڄڻ ته  يسسمجهي و آئون! منهنجي هن ڀاُء کي معاف فرماِء( اهلل اي 
اسان تنهنجو ڪم ڪري ڇڏيو، هاڻي اسان جي ڪم ۾ فرمايائون؛ ”

 (490)ملفوظات اعلٰي حضرت ص  “۔ته مان اتان ئي موٽي آيس “رڪاوٽ نه وجهه

  ریتی ےس شُ  ےہ  دوعیٰ 

 

 رتشیب ہپ افشع

 ووں ںیم  درتف                
صی
 (دحاقئ ششخب)   وہں  ااختنب  اہش،  ےک اع

د  ُ لََعى ُُمَمى  َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِيۡب           َصَّلى اّٰلله

20  توهان زيارت جي الء نه آيا ته اسان هليا آياسين      
ََعََال م  نان الحَ بُ حضرت سيدنا ابو الحسن  فرمائن ٿا ته   اجلَللةه اللَِْحََرََ يْهَِل

۾ هڪ  ام َِظيَۡتَعَۡ وَََ اشََرف َ ا اللهَادَھََزََ شريف يمڪ دوستن ٻڌايو ته جههاسان جي ڪ
 60 هو مسلسل ۔جي نالي سان مشهور هو “ابن ثابت”بزرگ جيڪو 

َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََمسالن تائين هر سال فقط حضور اڪرم   پاڪ جي درٻارِ  َص
۾  ام َِظيَۡتَعَۡ وَََ اشََرف َ ا اللهَادَھََزََ  ۾ سالم عرض ڪرڻ جي نيت سان مدينه منوره

 هڪ سال ڪنهن سبب جي ڪري حاضر نه ٿي ، رهيوحاضر ٿيندو 
  يج ڊننپنهنجي حجري مبارڪ ۾ ويٺي  اهوسگهيو ته هڪ ڏينهن 

پاڻ   ۔ ڪئي جي زيارت  َصَّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلَََم  و ته تاجدار رسالت ه  جھوٽن ۾ 
  تون اسان جي  !ابن ثابت  ؛ارشاد فرمائي رهيا هئا  َصَّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلَََمڪريم 

  (316ص  2)الحاوي للفتاوي ج  ۔زيارت جي الِء نه آئين ته اسان هليا آياسين 

َالل  وََجَلَ  مغفرت  بي حساب جي تي رحمت هجي ۽ انهن جي صدقي اسان جي انهن عََزَ

َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََمٰاِمني بَِجاهِ الّنِبّ االَِمني  .ٿئي  ََص

  الںیہن وت  یسک ےب وج دیھکی
ْ
ح
َ
 آایگ ر

را                
ُ
 (تعن  ذوقِ )   رطف ک اگہنگر وہ وہےئگ ےک  ھگ
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21     يو  قبول ڪ  ذرع  اسان اوهان جو 
فرمائن ٿا؛  َرْْحَةه الِل عَلَيَْه يمي  ڏ    ابوالفضل محمد بنحضرت سيدنا 

ڪثرت سان نبي  َرْْحَةه الِل عَلَيْه نانيڪِ  عليٰ محمد بن يَ حضرت سيدنا 
َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم تمرحمت، شفيع اُ   اربت جي زيارت ڪندس تُ ي مقد  ج َص

هڪ ڏينهن  ۔ئاه ا۽ پڻ ڪيترائي ڀيرا ديدار سان فيضياب ٿي ئاه
پر پير ۾ ڌڪ لڳڻ  درٻار اقدس جي حاضريَء جي ارادي سان نڪتا، 

هڪ جن  َرْْحَةه الِل عَلَيَْه پاڻ  ۔ ي سگهيا رکنه ي جارسفر  جوجي ڪري مديني 
 امَ ِظيَۡتَۡعَ وَََ َاَشَرف َ ا اللهَاَدھَََزَ  چٺي لکي ڪنهن حاجيَء کي ڏني ۽ فرمايو ته مدينه منوره 

يا ته  منهنجي اها چٺي رکي عرض ڪجانِءجي ويجهو پاڪ ۾ مزار 
َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم رسو  اهلل  ناني سالم کان پوِء التجا ٿو ڪري تهڪِ ! َص

 جي حاضريَء ۾ ڪهڙي شيء رڪاوٽ ڪناني اوهان کي خبر آهي ته
 َرْْحَةه الِل عَلَيْهحضرت سيدنا ڪناني  ۔ آهي؟ انهيَء شخص ائين ئي ڪيو  بڻي 

َّلَ الله عَلَيِْه َواٰلِٖه وََسلََمجي خواب ۾ جناب رسالت مآب   شريف فرمائيتجن  َص
اي ڪناني! تنهنجو خط پهچي ويو آهي ۽ اسان ”؛ ارشاد فرمايو

 (306)الروض الفائق ص   “۔و آهيڇڏيبه قبول ڪري  عذراوهان جو 

 اجںین ایک راز ہی واےل نِاس

ور
ل
ا السم یھب ےس د

 

 ےہ وہن

د  ُ لََعى ُُمَمى  َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِيۡب           َصَّلى اّٰلله

22   پٽ قيد مان آزاد ٿي ويو   

ََعََ س  ل  د     ا   يدِ زبن محمد اَ  تبداهللحضرت سيدنا ابو    ی القوةه الِلَْحََرََ يْهَِل
قيد  ومين رُ ۾ هڪ عاشق رسول جي پٽ کي س ل   د  ا   فرمائن ٿا ته
ي ارادي سان مدين جي فرياد ۾ رسالت بارگاھِ  شخصاهو ۔ ڪري ڇڏيو

سان مالقات  ڄاڻ سڃاڻ وارن جهه۾ ڪ راھ ، ڏانهن روانو ٿيوشريف 
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عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََمانهن چيو ته پياري آقا  رانؤدٿي، ڳالهه ٻولهه  َّلَ الله  سان ته  َص
۽ ان مقصد جي  وي ٿجڪري سگه )يعني فرياد( غاثه تِ سگهر ويٺي به اِ 

 ۔مديني جو سفر جاري رکيوانهن پر  الِء حاضري جي ضرورت ناهي، 
درٻار رسالت ۾ حاضريَء جو پهچي  امَ ِظيَۡتَعَۡ وَََ اشََرف َ ا اللهَادَھََزََ شريف يمدين

 ڪرم ۔کان پوِء پنهنجو مقصد بيان ڪيو شرف حاصل ڪيو ۽ سالم
َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم ڪائنات رِ رات جو خواب ۾ سروَ  جوٿي ويو  جن زيارت  َص
پنهنجي شهر پهچو، تنهنجو مقصد پورو  ؛ي ۽ ارشاد فرمايوڪرائ

 جڏهن هو پنهنجي وطن پهتو ته ان جو فرزند دلبند ۔ٿي چڪو آهي
پڇڻ تي پٽ ٻڌايو ته فالڻي رات مون  ۔چ گهر اچي چڪو هوپسچ 

سميت تمام گهڻن قيدين کي رومين جي قيد مان اوچتو آزادي 
رات هئي  ئي اها هيجڏهن عاشق رسول حساب لڳايو ته  ۔نصيب ٿي

َ الل (225)شواهد الحق ص ۔ جنهن ۾ خواب جي بشارت ملي هئي َوَجَلَ جي  عََزَ

  .ٿئي مغفرت  بي حساب جي انهن تي رحمت هجي ۽ انهن جي صدقي اسان

َّلَ الله عَلَيِْه  االَِمني ٰاِمني بَِجاهِ النِّبّ             ََوَاٰلِٖه وََسلََمَص
 ںیم دمےنی اکم شُ  ںیہ ےتنب وہئ ڑگبے    ںیم  دمےنی آالم ےک رھب اہجں ںیہ  تٹم 

   ک  آاق

 

 
ر  ےہ  انعی

 
ا    ںیم دمےنی  اگم ہ

 

ااکم  یھب  وکیئ  ںیہن    اجن

 

 ںیم  دمےنی   ن

 ( ۴۰۱ ص  ششخب واسلئ )

 ُ د َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِيۡب           َصَّلى اّٰلله  لََعى ُُمَمى

23   غيب دان آقا خواب ۾ برسات جي بشارت ڏني 
ََعََ حضرت سيدنا امام بخاري حضرت محترم استاد ا ج ی القوةه اللَِْحََرََ يْهَِل

منين حضرت ؤامير الم ؛فرمائن ٿا َرْْحَةه الِل عَلَيْه ن ابي شيبهبسيدنا امام ا
هڪ  ۔ يو پ ۾ ڏڪار  خالفت  دؤرِ  جي َرِضَ الله عَـنْهَه عمر فاروق اعظم سيدنا 
جي روضي پاڪ تي حاضر ٿي  َصَّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلَََم رسول اڪرم  شخص 
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مت جي الِء بارش پنهنجي اُ  ! َصَّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه َوَسلََم  اهلل ؛ يارسول وعرض ڪي 
 َصَّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه َوَسلََم  جناب رسالت مآب  ۔ماڻهو مري رهيا آهن  ڇوته طلب فرمايو 

عمر وٽ وڃي منهنجو سالم   ؛ ارشاد فرمايو اچيخواب ۾  جي  ان جن 
 35حديث  482ص  7)مصنف ابن ابي شيبه ج  ۔کي ٻڌايو ته بارش ٿيندي چئو ۽ ان 

حضرت بالل  رسول صحابي شخص ياه (695ص  9مختصراً، فتاوٰي رضويه ج 
حضرت سيدنا   (1010تحت الحديث    430ص   3)فتح الباري ج   ۔هئا َرِضَ الله عَـنْهَهبن حارث 
بن ابي افرمايو ته اها روايت امام  َرْْحَةه الِل عَلَيْه جر عسقالنيامام ابن حَ 

   )ايضاً(۔ ندن سان بيان ڪئي آهيجن صحيح سَ  َرْْحَةه الِل عَلَيْهشيبه 

َالل َوَجَلَ  بي حساب جي جي انهن تي رحمت هجي ۽ انهن جي صدقي اسان عََزَ

َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََمٰاِمني بَِجاهِ الّنِبّ االَِمني     .ٿئي مغفرت   َََص

ِ     رک   دھکی  ںیہن   ُتراتس  رتمح   اُتر

 (ششخب دحاقئِ)  واےل ُتراسےن دے ُتراس یھب رپ دبوں               

د  ُ لََعى ُُمَمى  َصلُّۡوا لََعَ اۡۡلَبِيۡب           َصَّلى اّٰلله

24   کوهه مان آزادي ڏياري 
ََعََي الوِ حضرت سيدنا احمد بن محمد سَ  ن ٿا ته هڪ فرمائ ی القوةه اللَِْحََرََ يْهَِل

       سرڪار نامدار لڳس تهيڻ ٿجڏهن مان سفر تي روانو  ڀيري
َّلَ الله عَلَيِْه   دَ ِي  سَ  يا ؛ر انوار تي حاضر ٿي عرض ڪيوپُ مزاِر جي  وَاٰلِٖه َوَسلََمَص

َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم ونينالڪَ  سفر دوران منهنجو صحرا ۽ بيابان مان گذر  !َََص
کان دعا ڪندس  تعاليٰ  اهللايندي ته  يشٿيندو ۽ جڏهن ڪا مصيبت پ

شيخين ڪريمين حضرت سيدنا ، جو وسيلو اختيار ڪندس ۽ اوهان
عرض   ئين ئي۾ به حاضر ٿي ا بارگاھجي  َماَرِضَ الله عَـنْههَ ابو بڪر ۽ عمر

، انهيَء دوران  ۽ بيابان ۾ سفر ڪندو رهيس هنگج کن  هفتو ۔و ڪي
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  وٺي هو صبح کان ڪافي وچتو هڪ کوھ ۾ ڪري پيس، ان ۾ پاڻي ا
ته   وبيٺ مٿان موت اچي  عصر تائين کوھ ۾ غوطا کائيندو رهيس، 

کان   َمَاَرِضَ الله عَـنْههَ ۽ شيخين ڪريمين َصَّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلَََمايتري ۾ حضور اڪرم 
  ۔ رخصت ٿيندي وقت جيڪو ڪجهه عرض ڪيو هو اهو ياد اچي ويو

!  َصَّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم اهلليا رسول ! يا  بيب  ؛ ان ڪري مون عرض ڪيو 
دستگيري فرمايو ۽ اهِڙيَء طرح  منهنجي التجا قبول ڪندي منهنجي

ڏسندي ئي  ئي۔درخواست ڪکي به  َماَرِضَ الله عَـنْههَ شيخين ڪريمين
ڏسندي ڪنهن مون کي کوهه جي تهه مان کڻي ڪري کوهه جي  

  َصَّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََم  باد العِ  تي ويهاري ڇڏيو ۽ ائين مان محبوب رب   ڪناري 
  ( 231)شواهد الحق ص  ۔ور چڙهڻ کان بچي ويس سان موت جي  مدد جي 

َالل  وََجَلَ  مغفرت  بي حساب جي رحمت هجي ۽ انهن جي صدقي اسانجي انهن تي  عََزَ

َّلَ الله عَلَيِْه وَاٰلِٖه وََسلََمٰاِمني بَِجاهِ الّنِبّ االَِمني .ٿئي  ََ    َص

رن اد

 

  ف

 

َ
ب

 ںیم زار احِل  رکے وج الم

ر ریخِ ک ںیہن نکمم               
َ

 

َُ
 ( ششخب دحاقئِ)   وہ ہن ربخ وک ب

د َصلُّۡوا لََعَ  ُ لََعى ُُمَمى  اۡۡلَبِيۡب           َصَّلى اّٰلله
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